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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Lesnictví a těžba dřeva

Rybolov a akvakultura

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

Těžba ropy a zemního plynu

Těžba a úprava rud

Ostatní těžba a dobývání

Podpůrné činnosti při těžbě

Výroba potravinářských výrobků

Výroba nápojů

Výroba tabákových výrobků

Výroba textilií

Výroba oděvů

Výroba usní a souvisejících výrobků

Zprac. dřeva, výroba dřev., korkov., proutěných a slaměn.

Výroba papíru a výrobků z papíru

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických

Kód Název položky

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a
slaměných výrobků, kromě nábytku

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACENázev:

P0151 Objekt vykazování podle činností CZ_NACE
Použití číselníku v parametrech:

Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vyhlášené sdělením Českého
statistického úřadu (ČSÚ) ze dne 18. září 2007 (č. 244/2007 Sb. a částka 11/2007
Zpravodaje ČSÚ). Klasifikace CZ-NACE je stanovena podle mezinárodní statistické
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2

Charakteristika:

Poznámka:
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Výroba pryžových a plastových výrobků

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě stro

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zaří

Výroba elektrických zařízení

Výroba strojů a zařízení j. n.

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěs

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Výroba nábytku

Ostatní zpracovatelský průmysl

Opravy a instalace strojů a zařízení

Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz.vzduch,ledu

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Činnosti související s odpadními vodami

Shromaž., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dal. využ.

Sanace a jiné činnosti související s odpady

Výstavba budov

Inženýrské stavitelství

Specializované stavební činnosti

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Velkoobchod, kromě motorových vozidel

Maloobchod, kromě motorových vozidel

Pozemní a potrubní doprava

Vodní doprava

Letecká doprava

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Poštovní a kurýrní činnosti

Kód Název položky
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Ubytování

Stravování a pohostinství

Vydavatelské činnosti

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních program

Tvorba programů a vysílání

Telekomunikační činnosti

Činnosti v oblasti informačních technologií

Informační činnosti

Finanční zprostřed. kromě pojišťov. a penzijního financování

Pojištění, zajištění a penz. financov., kromě  soc. zabezp.

Ostatní finanční činnosti

Činnosti v oblasti nemovitostí

Právní a účetnické činnosti

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zk. a anal.

Výzkum a vývoj

Reklama a průzkum trhu

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Veterinární činnosti

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Činnosti související se zaměstnáním

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervač. čin.

Bezpečnostní a pátrací činnosti

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Vzdělávání

Zdravotní péče

Kód Název položky
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2.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: ing. Zámečníková / Odbor 418Garant:

87
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99

S_NACE

Verze:

Pobytové služby sociální péče

Ambulantní nebo terénní sociální služby

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zaříz.

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Činnosti org. sdružuj. osoby za účelem prosazov. spol. zájmů

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a pro domác. 

Poskytování ostatních osobních služeb

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

Činnosti domácností produkujících výrobky a služby

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2

Kód Název položky
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0051

Název členění

Kód: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACENázev:

C_NACE2 Klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 1.0 20 01.12.2008

Platnost od
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Klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2Název:

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACEPro Číselník:
Charakteristika:

BA0051

Položky:

S_NACE - Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2
    01 - Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.
    02 - Lesnictví a těžba dřeva
    03 - Rybolov a akvakultura
    05 - Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
    06 - Těžba ropy a zemního plynu
    07 - Těžba a úprava rud
    08 - Ostatní těžba a dobývání
    09 - Podpůrné činnosti při těžbě
    10 - Výroba potravinářských výrobků
    11 - Výroba nápojů
    12 - Výroba tabákových výrobků
    13 - Výroba textilií
    14 - Výroba oděvů
    15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
    16 - Zprac. dřeva, výroba dřev., korkov., proutěných a slaměn.
    17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
    18 - Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
    19 - Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
    20 - Výroba chemických látek a chemických přípravků
    21 - Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
    22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
    23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
    24 - Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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Položky:

    25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě stro
    26 - Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zaří
    27 - Výroba elektrických zařízení
    28 - Výroba strojů a zařízení j. n.
    29 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěs
    30 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
    31 - Výroba nábytku
    32 - Ostatní zpracovatelský průmysl
    33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
    35 - Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz.vzduch,ledu
    36 - Shromažďování, úprava a rozvod vody
    37 - Činnosti související s odpadními vodami
    38 - Shromaž., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dal. využ.
    39 - Sanace a jiné činnosti související s odpady
    41 - Výstavba budov
    42 - Inženýrské stavitelství
    43 - Specializované stavební činnosti
    45 - Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
    46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
    47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel
    49 - Pozemní a potrubní doprava
    50 - Vodní doprava
    51 - Letecká doprava
    52 - Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
    53 - Poštovní a kurýrní činnosti
    55 - Ubytování
    56 - Stravování a pohostinství
    58 - Vydavatelské činnosti
    59 - Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních program
    60 - Tvorba programů a vysílání
    61 - Telekomunikační činnosti

Kód - Název
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Položky:

    62 - Činnosti v oblasti informačních technologií
    63 - Informační činnosti
    64 - Finanční zprostřed. kromě pojišťov. a penzijního financování
    65 - Pojištění, zajištění a penz. financov., kromě  soc. zabezp.
    66 - Ostatní finanční činnosti
    68 - Činnosti v oblasti nemovitostí
    69 - Právní a účetnické činnosti
    70 - Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
    71 - Architektonické a inženýrské činnosti; technické zk. a anal.
    72 - Výzkum a vývoj
    73 - Reklama a průzkum trhu
    74 - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
    75 - Veterinární činnosti
    77 - Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
    78 - Činnosti související se zaměstnáním
    79 - Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervač. čin.
    80 - Bezpečnostní a pátrací činnosti
    81 - Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
    82 - Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti
    84 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
    85 - Vzdělávání
    86 - Zdravotní péče
    87 - Pobytové služby sociální péče
    88 - Ambulantní nebo terénní sociální služby
    90 - Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
    91 - Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zaříz.
    92 - Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
    93 - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
    94 - Činnosti org. sdružuj. osoby za účelem prosazov. spol. zájmů
    95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a pro domác. 
    96 - Poskytování ostatních osobních služeb

Kód - Název
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Položky:

    97 - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
    98 - Činnosti domácností produkujících výrobky a služby
    99 - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:



Strana:Katalog Dom Čís 1/1

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0051

Název domény

Kód: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACENázev:

D_S_NACE_1 Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2 1.0 20 01.12.2008

Platnost od



Popis Dom ČÍS Strana:1/2

D_S_NACE_1Kód:

Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2Akronym:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Odvozena z číselníku:
BA0051 - Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2Název:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2 C_NACE2 Σ

Výčet položek domény
Název
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.
Lesnictví a těžba dřeva
Rybolov a akvakultura
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
Těžba ropy a zemního plynu
Těžba a úprava rud
Ostatní těžba a dobývání
Podpůrné činnosti při těžbě
Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba tabákových výrobků
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zprac. dřeva, výroba dřev., korkov., proutěných a slaměn.
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě stro
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zaří
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěs
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení
Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz.vzduch,ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromaž., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dal. využ.
Sanace a jiné činnosti související s odpady
Výstavba budov
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pozemní a potrubní doprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování

S_NACE

01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
51
52
53
55

Kód

Kód
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Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2Akronym:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2008Platnost od:
Zdroj:  / Garant:
Verze:

Poznámka

Stravování a pohostinství
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních program
Tvorba programů a vysílání
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Finanční zprostřed. kromě pojišťov. a penzijního financování
Pojištění, zajištění a penz. financov., kromě  soc. zabezp.
Ostatní finanční činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Právní a účetnické činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zk. a anal.
Výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Činnosti související se zaměstnáním
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervač. čin.
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní péče
Pobytové služby sociální péče
Ambulantní nebo terénní sociální služby
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zaříz.
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
Činnosti org. sdružuj. osoby za účelem prosazov. spol. zájmů
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a pro domác. 
Poskytování ostatních osobních služeb
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
Činnosti domácností produkujících výrobky a služby
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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